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OBČASNÍK SPUSA

číslo 18.

SPOLEČNOST PŘÁTEL USA – THE SOCIETY OF FRIENDS OF THE USA
ČESKO-AMERICKÝ
AMERICKÝ KLUB – THE CZECH-AMERICAN CLUB

POBOČKA PRAHA – hlavní město

Díky laskavosti našeho Vzdělávacího střediska pokračuje výuka angličtiny,, nyní však každý pátek od 15
1 do16ti hodin. Pak
někdy následuje kulturní program s přátelským posezením. Program bývá oznámen samostatně. Těšíme se na Vaši účast.

SPUSA a Den díkůvzdání (anglicky
anglicky Thanksgiving Day):
): Časem se mění naše zvyklosti, a tak od první světové

války spousta lidí chodí na Štědrý na hřbitov. Tento den chceme totiž vzpomínat na všechny naše blízké. Jsou
však i sousední vlivy, a tak po neúspěchu s Dědou Mrázem to u nás opět zkouší i známý Santa.
Santa Sympatičtější je
Halloween, jako anglosaská podoba našich dušiček, ale podnětnější by mohl být Den díkůvzdání. Dle řady
odborných předpovědí nemusí být totiž celkem příznivé počasí pro naše zemědělství již samozřejmostí.

V Německu byly dožínky od roku
ku 1934 státním svátkem a u nás po roce 1948 patřily mezi tzv. socialistické
slavnosti. Den díkuvzdání je však tradiční americký svátek orientovaný k Bohu. V Americe byly pro Evropany
překvapivě odlišné podmínky a v zemědělství se jim často nedařilo. Jsou zmínky již o Španělích z 16. století, ale
zejména pak o Poutnících (první severoameričtí osadníci – Pilgrim Fathers).
). Po počátečních mimořádných
těžkostech slavili Den díkůvzdání společně se spřátelenými domorodci na podzim roku 1621. Časem se tato
náboženská tradice změnila a dnes se Den díkůvzdání slaví po ukončení zemědělských prací druhé pondělí v
říjnu v severnější Kanadě a čtvrtý čtvrtek v listopadu pak v USA. Od roku 1863 je v USA federálním svátkem, a
tak ho slaví všechny jejich státy. Od roku 1941 je konání svátku v USA dokonce stanoveno zákonem.
Při tomto svátku se sejde celá rodina a na stole nesmí chybět krocan s nádivkou a brusinkovou omáčkou a
také dýňový koláč. Po celé 3 až 4 dny se Američané veselí a baví s rodinou a přáteli. Nemůže chybět ani tradiční
americký fotbal,, nakupování, průvody, v televizi běží speciální programy, apod. Zajímavý je i další den, tzv.
černý pátek, kdy se toto volno využívá k velkému nakupování.
V Kanadě se drží Thanksgiving a v jejich francouzské části Action de grâce.. Vlastní svátek se slaví v pondělí, ale
hoduje se po tři dny. Kanaďané oslavují tento svátek v rodinném a přátelském kruhu při podobné tradiční
hostině. Lidé také využívají jeden z posledních p
podzimních
odzimních víkendů k rekreaci, sportování, oddechu, kulturnímu
vyžití, turistice a rybaření.
Naši členové opět drželi v Ostravě Halloween tradičním setkáním. Minulý rok se ho účastnil za Pražáky kolega
Petr Jílek a letos tam sice přijela kolegyně paní Štěpánka Maňhalová, ale o den později. Druhý rok však
Thanksgiving day jsme slavili v Praze společně i s našimi Ostraváky a bylo nás tak 11.

Z reklamního plakátu KOTVA

Halloween ve Vídni

Vánoční pohled od Borna

V Japonsku
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Staré irské masky

V soukromí
Jennie Augusta Brownscombe, The First Thanksgiving at
Plymouth, 1914, Pilgrim Hall Museum,, Plymouth, Massachusetts

The First Thanksgiving 1621,, oil on canvas by Jean Leon Gerome Ferris (1899). The painting shows common misconceptions about the
event that persist to modern times: Pilgrims did not wear such outfits, and th
thee Wampanoag are dressed in the style of Native Americans from
the Great Plains.

Tradiční aamerické dušičky

Prezident George W. Bush ušetřil krocana

Halloween v ostravské pobočce v roce 2014
14

Starší Halloween v naší ostravské pobočce

SpolečnýThanksgiving day v roce 2015 v Praze

Dovoluji si připomenout možnost placení členských příspěvků. Můžete osobně nebo přímo na náš účet, který má čís:
135 135 383/ 0300 Poštovní spořitelny, tj. kdekoliv na poště nebo z bankomatu. Současně připomínám i prosbu na zasílání
článků, nebo podkladů pro
ro náš Občasník.
Za pražskou pobočku Petr Jílek
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